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Előszó
Európában az elmúlt évtizedekben figyelemre méltóan megváltozott a vallás 
jelentősége. Míg egyes szakemberek a vallás megfordíthatatlan térvesztésé-
ről beszélnek, mások inkább a vallás funkciójának átalakulását hangsúlyoz-
zák. David Martin angol vallásszociológus, a Nemzetközi Vallásszociológiai 
Társaság volt elnöke például azon a véleményen van, hogy kontinensünkön a 
szekularizáció, „a vallásosság kiszáradása” a modern világban eddig nem ta-
pasztalt méreteket öltött.1 A vallástól való szabadulás különösen a keresztény-
séget érinti, amelynek az évszázadok során kialakult, a vallás és társadalom 
összefonódását is biztosító intézményi hálózata szemünk láttára recsegve-ro-
pogva omlik össze. Globális vallási újjáéledésről számol be viszont Samuel P. 
Huntington híressé vált könyvében, sőt ez a megújulás szerinte mindenekelőtt 
a hagyományos vallásokat érinti: „A kereszténység, az iszlám, a judaizmus, a 
buddhizmus, az ortodoxia mind-mind megerősödött, nőtt a korábban csak al-
kalmi hívők elkötelezettsége és befolyása, és szigorúbban betartják a vallási 
szokásokat.” Ennek egyik jellemzője, hogy valamennyi vallásban fölerősöd-
tek a fundamentalista mozgalmak, amelyek „roppant erejűek, és jelentős po-
litikai hatásuk lehet”.2 Ahol azonban „a hagyományosan domináns vallások 
nem elégítik ki a gyökértelenné vált emberek érzelmi és társadalmi szükség-
leteit, más vallási csoportok lépnek a színre, hogy ezt megtegyék, és közben 
jelentősen növelik táborukat és a vallás szerepét a társadalmi és politikai élet-
ben”.3 

Talán a Huntington által említett jelenségeknek köszönhető, hogy a vallás 
iránti tudományos érdeklődés nem lankad. A csökkenő hallgatói létszám mi-
att hanyatlóban vannak ugyan a hagyományos keresztény felekezeti kötődé-
sű teológiai fakultások, de növekszik az érdeklődés az új vallásos tanok és a 
vallásos jelenségekkel, illetve azok átfogó szociokulturális összefüggéseivel 
foglalkozó vallástudomány, illetve a kapcsolódó tudományterületek, minde-
nekelőtt a vallástörténet, a vallásfenomenológia, az összehasonlító vallástu-
domány, a valláspszichológia és a vallásszociológia iránt. Az ezredfordulótól 
1 Martin, David: Europa und Amerika. Säkularisierung oder Vervielfältigung der Christenheit 
– Zwei Ausnahmen und keine Regel, in: Kallscheuer, Otto (szerk.): Das Europa der 
Religionen, S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 1996., 161-180., itt 161.
2 Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa 
Könyvkiadó, Budapest 2008., 145.
3 Huntington, 150.
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fokozott figyelem irányul a vallások gazdasági és politikai szerepére is. Bár 
ennek vizsgálata mindenekelőtt a vallásszociológia feladatai közé tartozik, a 
nyugat-európai egyetemeken az elmúlt években mégis több új kutatóműhely 
és tanszék létesült, amelyek kifejezetten a vallások és egyházak gazdasági és 
politikai összefüggéseivel foglalkoznak. A fokozott érdeklődés jelentős rész-
ben bizonyára az iszlám európai megerősödésének és az ebből fakadó vélt 
vagy valós társadalmi és politikai hatásoknak és konfliktusoknak, nem utol-
sósorban pedig a New York-i Világkereskedelmi Központ elleni 2001. szep-
tember 11-i terrortámadásnak köszönhető. A vallás és politikum azonban min-
dig is sokrétű kölcsönhatásban voltak egymással, így a legújabb kori Európá-
ban is. Az Európai Unió alakulására a kereszténység, mindenekelőtt a katoli-
kus egyház diplomáciai tevékenysége, politikai megnyilatkozásai és érdekér-
vényesítő törekvései voltak hatással. 

XV. Benedek pápa már az első világháborút követő párizsi békeszerződés 
megkötése után a keresztény szeretetben történő egyesülésre hívta meg az eu-
rópai országokat. 1948-ban XII. Piusz támogatásáról biztosította az európai 
integrációt, amelyhez a katolikus egyház is aktívan hozzá akar járulni, sőt föl-
vázolta egy politikai unió főbb vonásait is.4 Kevesen tudják, hogy a Szentszék 
aktív részt vállalt az Európai Emberjogi Egyezmény 1950-es, valamint az Eu-
rópai Szociális Charta 1961-es elfogadásban is. A lengyel Karol Wojtyla pá-
pává választásával megnőtt Kelet-Európa súlya is az integrációs folyamatban. 
II. János Pál az európai egyesülés elkötelezett híve volt, aki megnyilatkozá-
saiban azokat az alapvető értékeket hangsúlyozta, amelyekre szerinte a jövő 
Európáját építeni kell: az ember méltóságára és szabadságára, a közjó szolgá-
latára, a munka értékére, a nemzetek közötti, különösen a fejlődő országok-
kal szembeni szolidaritás erősítésére és a természet és környezet védelmére. 
A pápa két Európával foglalkozó rendkívüli püspöki szinódust (1991 és 1999) 
is összehívott, majd az utóbbin elhangzott javaslatokat a terjedelmes Ecclesia 
in Europa (Az egyház Európában) című apostoli buzdításában tette közzé. 
Ebben kifogásolja, hogy az európai felelős politikusok nagy része a „vallási 
örökség kizárásával alakítja Európa arculatát, különösen is kizárva a mély ke-
resztény lelket”.5 Az Európát éltető nedv „sokféle szellemi gyökérből szárma-

4 Rauch, Andreas: Der Heilige Stuhl und die Europäische Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden 1995., 28-30.
5 II. János Pál: Ecclesia in Europa, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 161, Bonn 2003. (Magyarul: www.katolikus.
hu/roma/Europa01.html), (7). 
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zik”, mondja a pápa, és a kereszténység mellett utal „az ókori görög és római 
szellemre, a kelta, germán, szláv, finnugor népek, a zsidó kultúra és az iszlám 
világ hozományára” is.6 

A magas szintű elvi megnyilatkozásokon túl különböző vallási és egy-
házi szervezetek konkrétan is részt kívánnak venni az európai politika alakí-
tásában, közülük többen állandó képviselettel is rendelkeznek Brüsszelben. 
Ezek közül az egyik legrégibb az Európai Egyházak Konferenciája (KEK 
– Conférence des Eglises européennes; Konferencz Europäischer Kirchen), 
amelyet az európai nem katolikus egyházak vezető képviselői hívtak életre 
1959-ben. Célja, hogy az egyházak szolgálatukkal elősegítsék az európai né-
pek megbékélését. Manapság több mint százhúsz anglikán, ókatolikus, orto-
dox és protestáns egyház tartozik a tagjai közé. A katolikus püspökkarok hi-
vatalosan 1971-ben alapították (bár először már 1965-ben ülésezett) az Eu-
rópai Püspöki Konferenciák Tanácsát (CCEE – Consilium Conferenciorum 
Episcopalium Europae), amely informális együttműködéssel, rendezvények-
kel és kiadványokkal igyekszik hozzájárulni az Európával kapcsolatos esz-
mecserékhez.7 A KEK és a CCEE rendszeresen együttműködnek, hogy kö-
zös választ adjanak az Európát ért szekularizációs kihívásokra. A legjelen-
tősebb közös rendezvények a bázeli (1989), a grazi (1997) és a nagyszebeni 
(2007) Európai Ökumenikus Nagygyűlések, valamint a strasbourgi Ökumeni-
kus Charta aláírása (2001) voltak. Kifejezetten a katolikus egyház uniós kép-
viseletére hozták létre 1980-ban az Európai Közösség Püspöki Konferenciájá-
nak Bizottságát (COMECE – Commission des Episcopats de la Communauté 
Européenne), amelynek székhelye is Brüsszelben van. A COMECE számos 
nyilatkozatot adott ki, amelyek az egyház szempontjából fontosnak ítélt té-
mákkal foglalkoznak. Ezeken a legfelsőbb szintű egyházi intézményeken 
kívül számos egyéb szervezet is működik Brüsszelben, amelyek egy része 
szerzetesrendekhez (például az OCIPE a jezsuita, ESPACES a dominikánus 
rendhez)8 vagy mozgalmakhoz (Kolping International)9 kapcsolódik, más ré-
szük pedig egyéb célszervezetekhez (Caritas Europa; CIDSE - International 

6 II. János Pál, im (19)
7 A CCEE jelenlegi elnöke dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
8 OCIPE – Office Catholique d’Information et d’Initiative pour l’Europe (Európai Katolikus 
Információs Központ), ESPACES  – Spiritualities, cultures and society in Europe .
9 Adolf Kolping német pap által a 19. században alapított, mára világméretű szociális moz-
galom. 
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Co-operation for Development and Solidarity; SECIS – Service of European 
Churches for International Students stb).10

Ha nem is olyan intenzitással, mint Nyugat-Európában, de Magyarorszá-
gon is napirendre került a vallások és az egységesülő Európa viszonyának kér-
dése. Az OCIPE 1992-től 1999-ig jelentette meg „Európai Szemmel” című fo-
lyóiratát, amelyben szakmailag felkészült szerzők olyan témákról értekeztek, 
mint a társadalmi párbeszéd, a kirekesztés vagy a fejlődés európai útjai.11 Ha-
zánk uniós csatlakozásának közeledtével a vallási és egyházi folyóiratok és la-
pok többsége rendszeresen foglalkozott az integráció jelentette kihívásokkal. 
Az elsősorban keresztény vallások és egyházak képviselői pedig általában fe-
lekezeti jellegű konferenciákon és egyéb rendezvényeken fejtették ki vélemé-
nyüket, ezekre gyakran meghívtak jobboldali politikusokat is, de ők maguk a 
társadalmi és tudományos párbeszédben nem igen vettek részt. Egy-egy uni-
ós esemény kapcsán – mint az ország csatlakozásáról rendezett népszavazás, 
maga a csatlakozás vagy az európai parlamenti választások – egyházi vezetők 
körlevelekben és nyilatkozatokban álltak ki az integráció mellett, és buzdítot-
ták a híveket a szavazásra. Az állásfoglalások egy része hitbuzgalmi jellegű 
volt, más része az egyházak elvárásait fogalmazta meg – mindenekelőtt a ke-
resztény gyökerekre való utalást az Európai Unió készülő alapdokumentumá-
ban –, vagy pedig az erkölcs hanyatlás és a vallási indifferentizmus veszélye-
ire figyelmezettek. Ritkaságszámba mentek azok a törekvések, amelyek a „té-
nyek, összefüggések, erőviszonyok” megismerését sürgették, a szakmai tájé-
kozottság és az alapos felkészülés, vagy az egyházak és vallások közötti pár-
beszéd és összefogás szükségességét hangozatták.12 

Mindebből látható, hogy a vallások és egyházak szerepe az egységesü-
lő Európában nemcsak egy meghatározott tudományterületet érintő szakmai, 
hanem számos oldalról megközelíthető kérdés, amely szélesebb érdeklődés-
re tarthat számot. A jelen könyv egy reprezentatív vallásszociológiai kuta-
tás eredményeit foglalja össze, reméljük, közérthető módon. Az adathalmaz 
10 Az Európai Unióval kapcsolatos keresztény, elsősorban katolikus egyházi megnyilatkozá-
sokról és szervezetekről ld. Wildmann János: Katolikus tükör. A magyar egyház és az európai 
integráció. Gyakorlati teo-trilógia I. Kairológia, Egyházfórum Kiadó, Budapest 2005., 47-65.
11 A folyóiratban közölt tanulmányoknak egy gyűjteménye külön is megjelent, ld. Pongrácz 
Mária (szerk.): A vallások és az európai integráció I., Balassi Kiadó, Budapest 2000.
12 Scharle Péter: A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában – derűlátásunk 
alapjai, in: Glózer Rita/Hamp Gábor/Horányi Özséb: A vallások és az európai integráció II., 
Balassi Kiadó, Budapest 2000., 234-238, 235. – A különböző egyházi megnyilatkozásokról 
ld. Wildmann i.m. 66-75.



13Vallások és egyházak az egyesült Európában – Magyarország

azonban egy idő után áttekinthetetlenné válik, ha azokat nem értelmezzük, 
nem helyezzük szélesebb vallási, egyházi, politikai, társadalmi és egyéb ösz-
szefüggésekbe. Ezt teszik azok a szerzők, akik hozzászólásait egy-egy fejezet 
végén közöljük. Köszönjük mindannyiuknak, hogy gondolataikkal gazdagí-
tották, és élvezhetőbbé tették ezt a kötet!

Egy országos szintű reprezentatív kutatás sokszereplős vállalkozás, 
amelynek sikere minden résztvevőtől függ. Ezért köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik valamilyen módon segítették a projekt megvalósulását, min-
denekelőtt pályázatunk elbírálóinak, az OTKA (Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogramok) illetékeseinek a kutatás finanszírozásáért és dr. Nagy 
Endre professzor úrnak, aki a Pécsi Tudományegyetemen fölkarolta kezde-
ményezésünket, és kutatócsoportunk élére állt. Hálával tartozunk azoknak a 
hazai és külföldi tudósoknak, akik tanácsaikkal és adott esetben munkával is 
mellettünk álltak, különösen Schmidt Andreának az MTA Szociológiai Inté-
zetéből, Bognár Adriennek a pécsi, Zorica Kuburic professzor asszonynak az 
újvidéki és Reinhold Knoll professzor úrnak a bécsi egyetemről. Köszönet il-
leti Reinodli Frigyest, aki kutatócsoportunk tagja volt, de e kötet összeállítá-
sában egyéb elfoglaltságai miatt már nem tudott részt venni. Végül név sze-
rint említést érdemelnek mindazok az egyetemi hallgatók, akik tisztességgel 
kivették részüket a munkából: Bába Árpád, Decsi Norbert, Dorkó Bernadett, 
Fenyősi Diána, Hock Attila, Horváth Anikó, Kovács Eszter, Marásek Natali, 
Mosóczi Erika, Németh Nikolett, Pavlovics Lúcia, Rákóczy Kata, Szabó 
Gyöngyi, Szebenyi Istánné és Széchenyi Gergely. Köszönjük nekik, hogy a 
nehézségek sem tántorították el őket attól, hogy a gyakorlatban próbára te-
gyék elméleti tudásukat és felkészültségüket. Végül hálával tartozunk min-
den szerzőnknek, akik hozzászólásukban értelmezik és kommentálják a ku-
tatási eredményeket, ezáltal pedig olvashatóbbá és élvezetesebbé teszik ezt 
az egyébként száraz könyvet. 

Könyvünk címe azt jelzi, hogy európai viszonylatban kívánunk foglalkoz-
ni a vallásokkal és egyházakkal. Legalább két kötet kiadását tervezzük: a mos-
taniban a magyarországi kutatás eredményeit foglaljuk össze, a következőben 
pedig a záró konferencián elhangzott angol nyelvű előadásokat, amelyeket 
különböző európai országok kutatói tartottak. Az előadók névsorát és a beszá-
molóik címét a Függelék tartalmazza. A második kötet megjelenése 2010-ben 
várható, amennyiben a kiadás anyagi fedezete biztosítható. Igény esetén nem 
zárjuk ki egy magyar változat kiadását sem, de ennek költségei – a fordítások 
miatt – jelentősen meghaladják az angol változatét. 
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Abban a reményben bocsátjuk útjára ezt az első kötetet, hogy mindazok, 
akiket valamilyen okból érdekel a vallások és egyházak helyzete és szerepe 
az egyesült Európában, különösen pedig Magyarországon, néhány hasznos és 
érdekes információt találnak ebben a könyvben. Nem az a kérdés, hogy a val-
lásoknak és az egyházaknak lesz-e szerepük a közös magyar és európai jövő 
alakításában, hanem az, hogy mi lesz ez a szerep, és fölkészülnek-e erre, illet-
ve hogyan fogadja mindezt a társadalom.

      Wildmann János


